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PROTOKÓŁ NR 100/09 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 16 czerwca 2009 roku 
 
 
 
I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI:  
1. GARNCAREK STANISŁAW  - STAROSTA 

2. MINKINA ROMAN    - WICESTAROSTA 

3. KIEPURA HENRYK   - CZŁONEK ZARZĄDU 

4. BARDZIŃSKI JERZY   - CZŁONEK ZARZĄDU 

5. WIECZOREK TADEUSZ   - CZŁONEK ZARZĄDU 

 

6. BIERNACKI MACIEJ   - SEKRETARZ 

7. KUROWSKA KATARZYNA  - SKARBNIK 

8. NOWAK MARIAN    - DYREKTOR ZOZ KŁOBUCK 

9. KOPACKA DANUTA   - GŁ. KSIĘGOWY ZOZ KŁOBUCK 

10. SIKORA ŻANETA   - DYREKTOR DOMU DZIECKA 

   

 

 

II. WYKAZ SPRAW 100-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 

- ref. Starosta 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr 99/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 
czerwca 2009 r.                           - ref. Starosta 
 

 
 

3. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2008               - ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
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3.2. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację 
Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni Specjalistycznej w 
Kłobucku                   - ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
 
3.3. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek         - ref. Henryk Kiepura 

Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 
 
3.4. w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład ZS Nr 1 im. J. 
Kilińskiego w Kłobucku                 - ref. Henryk Kiepura 

Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 
 
3.5. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład ZS Nr 2 im. J. 
Długosza w Kłobucku                    - ref. Henryk Kiepura 

Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 
 
3.6. w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład ZS Nr 3 im. K 
Kosińskiego w Kłobucku                - ref. Henryk Kiepura 

Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 
 
3.7. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład ZS w 
Krzepicach 

- ref. Henryk Kiepura 
Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 

 
3.8. w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład ZS w 
Waleńczowie                                 - ref. Henryk Kiepura 

Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 
 

3.9. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok           - ref. Skarbnik 
 
3.10. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

- ref. Marian Nowak 
Dyrektor ZOZ Kłobuck 

4. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego         - ref. Henryk Kiepura 

Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 
 
4.2. w sprawie lokowania czasowo wolnych środków - PKO BP 1 mln        - ref. Skarbnik 
 
4.3. w sprawie lokowania czasowo wolnych środków - AIG 1 mln         - ref. Skarbnik 
 
4.4. w sprawie lokowania czasowo wolnych środków - AIG 0,5 mln            - ref. Skarbnik 

 
4.5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok             - ref. Skarbnik 
 
4.6. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2009 rok               - ref. Skarbnik 
 
4.7. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej 

- ref. Skarbnik 
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5. Sprawy różne 
 
 

 
 
W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane wg następującej kolejności: 
 
 
 
 
III. USTALENIA z 100-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
16 czerwca 2009 roku.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto zaproponowany wykaz spraw 100-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 99/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 

2009r. 

 

 

Ad. 3. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2008. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck i Pani Danuta Kopacka – Gł. Księgowa ZOZ 

Kłobuck omówili przedłożone do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe ZOZ Kłobuck. 

Wyjaśnili, iż sprawozdanie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta, z uwagi na 

fakt, iż Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w poprzedzającym roku obrotowym, za który 

sporządzono sprawozdania finansowe, spełnił co najmniej dwa z warunków wskazanych w 

art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., Nr 76, 

poz. 694 z późn.zm.).  

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2008, 

na które składa się: 

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę w wysokości 14 371 201,20 zł 

- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto  

w wysokości 3 060 216,07 zł. 
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 Ustalenie:  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku za rok 2008. 

 
3.2. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez 
likwidację Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni 
Specjalistycznej w Kłobucku. 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 36 i art. 43 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) 

przekształca się Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację niżej 

wymienionych komórek organizacyjnych: 

1. Pracowni USG w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku 

2. Pracowni EKG w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku. 

Świadczenia zdrowotne udzielane dotychczas przez wskazane pracownie będą nadal 

udzielane bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości odpowiednio 

przez: 

1) Pracownię USG w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku 

2) Pracownię EKG w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku. 

Ustalenie:  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację 
Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni Specjalistycznej 
w Kłobucku. 

 

3.3. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ wyjaśnił, iż z dniem 21 kwietnia 2009 roku 

zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone do ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2009r. 

Nr 56, poz. 458) w zakresie dotowania i rozliczania niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych. W związku z tym, że zmiana ustawy uszczegółowiła zasady finansowania, 

rozliczania i kontroli szkół i placówek niepublicznych, zasadne staje się wprowadzenie zmian 

w uchwale Nr 148/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w 

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla 

niepublicznych szkół i placówek. 
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Ustalenie:  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek. 

 
3.4. w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład ZS Nr 1 im. J. 
Kilińskiego w Kłobucku. 
Uwzględniając stan i warunki funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, opinię Powiatowej 

Rady Zatrudnienia w Kłobucku nr OR.0031/15/2009 z dnia 12 maja 2009 r. oraz po 

zapoznaniu się z uchwałą Nr 161/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 

2009 roku Śląski Kurator Oświaty (pismo DK/Cz.KM.42300/3/09 z dnia 25 maja 2009 r.) 

zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 r. I Liceum Profilowanego 

w Kłobucku wchodzącego w skład Zespołu Szkól Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku przy 

ul. Zamkowej 6. 

Ustalenie:  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład ZS Nr 1 im. J. 
Kilińskiego w Kłobucku. 

 
3.5. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład ZS Nr 2 im. 
J. Długosza w Kłobucku. 
Uwzględniając stan i warunki funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, opinię Powiatowej 

Rady Zatrudnienia w Kłobucku 

- nr OR.0031/16/2009 z dnia 12 maja 2009 r. 

- nr OR.0031/17/2009 z dnia 12 maja 2009 r. 

oraz po zapoznaniu się z uchwałą Nr 162/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 

lutego 2009 roku Śląski Kurator Oświaty (pisma DK/Cz.KM.42300/4/09 i 

DK/Cz.KM.42300/5/09 z dnia 25 maja 2009 r.) zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji z 

dniem 31 sierpnia 2009 r. Szkoły Policealnej Nr 2 w Kłobucku i II Liceum Profilowanego w 

Kłobucku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku. 

Ustalenie:  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład ZS Nr 2 im. J. 
Długosza w Kłobucku. 
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3.6. w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład ZS Nr 3 im. K 
Kosińskiego w Kłobucku. 
Uwzględniając stan i warunki funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, opinię Powiatowej 

Rady Zatrudnienia w Kłobucku nr OR.0031/18/2009 z dnia 12 maja 2009 r. oraz po 

zapoznaniu się z uchwałą Nr 163/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 

2009 roku Śląski Kurator Oświaty (pismo DK/Cz.KM.42300/6/09 z dnia 25 maja 2009 r.) 

zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 r. III Liceum 

Profilowanego w Kłobucku wchodzącego w skład Zespołu Szkól Nr 3 im. Kazimierza 

Konińskiego, przy ul. Ks. I. Skorupki 46. 

Ustalenie:  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład ZS Nr 3 im. K 
Kosińskiego w Kłobucku. 

 
3.7. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład ZS w 
Krzepicach. 
Uwzględniając stan i warunki funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, opinię Powiatowej 

Rady Zatrudnienia w Kłobucku  

- nr OR.0031/19/2009 z dnia 12 maja 2009 r.  

- nr OR.0031/21/2009 z dnia 12 maja 2009 r.  

po zapoznaniu się z uchwałą Nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 

2009 roku Śląski Kurator Oświaty (pisma DK/Cz.KM.42300/7/09 i DK/Cz.KM.42300/8/09 z 

dnia 25 maja 2009 r.) zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 r. 

Liceum Profilowanego w Krzepicach i Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu 

Szkół w Krzepicach. 

Ustalenie:  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład ZS w Krzepicach. 

 
3.8. w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład ZS w 
Waleńczowie. 
Uwzględniając stan i warunki funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, opinię Powiatowej 

Rady Zatrudnienia w Kłobucku nr OR.0031/20/2009 z dnia 12 maja 2009 r. oraz po 

zapoznaniu się z uchwałą Nr 165/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 

2009 roku Śląski Kurator Oświaty (pismo DK/Cz.KM.42300/9/09 z dnia 25 maja 2009 r.) 

zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 r. Liceum Profilowanego 

w Waleńczowie, przy ul. Częstochowskiej 8. 
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Ustalenie:  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład ZS w Waleńczowie. 

 
3.9. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

W uchwale proponuje się:  

1. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 
100.000 zł z tytułu pozyskania pomocy finansowej z gminy Panki na dofinansowanie 
remontu drogi Panki – Koski – Kuleje na odcinku Żerdzina – Koski. Całość zadania 
planuje się zamknąć kwotą 230.000 zł (zwiększenie planu wydatków bieżących). 

2. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 
100.000 zł w związku z pomocą finansową z gminy Opatów na dofinansowanie 
remontu drogi Wilkowiecko – Kłobuck. Całość zadania planuje się zamknąć kwotą 
295.000 zł. 

3. zwiększyć plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 197.748 zł z 
przeznaczeniem na remont drogi Miedźno – Mokra. 

Ogółem plan dochodów bieżących w dziale 600 – Transport i łączność proponuje się 
zwiększyć o kwotę 200.000 zł, natomiast plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na 
remonty w/wym dróg proponuje się zwiększyć o kwotę 427.748 zł. 

4. zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 
221.407 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków ze źródeł europejskich na 
budowę mostu w Żerdzinie (zadanie wykonane w roku 2008) 

5. zmniejszyć plan dochodów majątkowych planowanych w ramach RPO i 
przeznaczonych na dofinansowanie przebudowy drogi Kałmuki – Hutka o kwotę 
7.417 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem tej kwoty w roku bieżącym 

6. zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i 
łączność o kwotę 30.000 zł w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z gminy 
Popów na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej S-2029 na odcinkach 
Dąbrowa – Smolarze, Więcki – Feliksów, Wąsosz Górny – Wąsosz Dolny oraz 
Wąsosz Górny – Kule 

7. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 
128.680 zł z przeznaczeniem na: 

 aktualizacje projektów budowlanych przebudowy dróg w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego drogi Kałmuki – Hutka – 40.000 zł, drogi Więcki – 
Wąsosz – 35.000 zł (łącznie 75.000 zł) 

 wykonanie studiów wykonalności dla projektów objętych Regionalnym 
Programem Operacyjnym dla drogi Lipie – Zbrojewsko – Zajączki – DK43 – 
Starokrzepice – granica z Powiatem Oleskim – 13.420 zł, Złochowice – 
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Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków – 12.200 zł, DW494 – 
Przystajń – Węzina – Górki – Ługi Radły – 12.200 zł ( łącznie 37.820 zł) 

 wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla projektu kluczowego – 
15.860 zł 

Ogółem plan dochodów majątkowych proponuje się zwiększyć o kwotę 243.990 zł, natomiast 
plan wydatków majątkowych o kwotę 158.680 zł. 

8. zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 
kwotę 125.000 zł z tytułu przewidywanego niewykonania dochodów ze sprzedaży 
lokali mieszkalnych przy Zespole Szkół w Krzepicach 

9. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 
300.000 zł w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z opłaty 
komunikacyjnej (zmniejszenie z kwoty 3.650.000 zł do kwoty 3.350.000 zł) 

10. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem o kwotę 80.000 zł w związku z przewidywanym 
wyższym wykonaniem dochodów za zajęcie pasa drogowego (zwiększenie z kwoty 
120.000 zł do kwoty 200.000 zł) 

11. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 
20.000 zł z tytułu przewidywanego wyższego wykonania dochodów z odsetek 
(zwiększenie z kwoty 150.000 zł do kwoty 170.000 zł) 

12. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w 
dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 580.000 zł z 
przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych w jednostkach oświatowych. Przewidywany niedobór w planie 
wydatków wiąże się z koniecznością spełniania średnich wynagrodzeń na wszystkich 
szczeblach awansu zawodowego nauczycieli i koniecznością zabezpieczenia 
środków na ewentualne wypłaty dodatków wyrównawczych. 

13. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 
kwotę 20.000 zł w związku z pomocą finansową udzieloną przez gminę Popów z 
przeznaczeniem na dofinansowanie remontów budynków ośrodków zdrowia w 
Rębielicach Królewskich, Wąsoszu i Popowie 

14. zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej o łączną kwotę 32.100 zł w związku z udzieleniem przez gminy 
pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce (głównie wymianę stolarki okiennej), w tym z 
gminy Kłobuck – 2.500 zł, z gminy Opatów – 3.000 zł, z gminy Lipie – 1.200 zł, z 
gminy Wręczyca Wielka – 20.000 zł, z gminy Miedźno – 3.600 zł, z gminy Panki 
1.800 zł 
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15. dostosować plan dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej w zakresie środków pozyskiwanych ze źródeł europejskich do 
obowiązującej klasyfikacji budżetowej 

16. zwiększyć plan przychodów o kwotę 1.047.438 zł z tytułu wyższego niż planowano 
uzyskania wolnych środków za 2008 rok (zwiększenie z kwoty 1.500.000 zł do kwoty 
2.547.438 zł) 

17. dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych 
funkcjonujących przy Domu Dziecka w Kłobucku polegających na zwiększeniu planu 
dochodów i wydatków o kwotę 31.899 zł w związku z koniecznością dostosowania do 
faktycznego stanu. 

Podczas omawiania powyższego punktu Pani Żaneta Sikora – Dyrektor Domu Dziecka w 
Kłobucku poinformowała Zarząd o zamiarze kupna samochodu marki Ford Transit do 
przewozu 9 osób. 

18. w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków dokonać zmian w 

Załączniku Nr 3, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 12 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 

Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Ustalenie:  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok.. 

 

3.10. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku przedstawił zmiany w statucie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wskazane w §2 pkt. 2 ppkt 1 Aneksu Nr 5, które wynikają 

bezpośrednio z Zarządzenia Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 

dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w 

rodzaju: leczenie szpitalne, uchylającego Zarządzenie Nr 32/2008/DSOZ z dnia 11 czerwca 

2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 

szpitalne. Postanowienia nowego zarządzenia nakładają na zakłady opieki zdrowotnej 

obowiązek utworzenia łóżek intensywnej opieki medycznej na każdym  

z oddziałów szpitalnych funkcjonujących w strukturze organizacyjnej danego zakładu.  

W interpretacji Narodowego Funduszu Zdrowia minimalna liczba przedmiotowych łóżek 

wynosi 2 na każdym z oddziałów. W związku z powyższym Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku zobligowany jest do zwiększenia liczby łóżek wskazanej Uchwałami Nr 19/2008 i 

20/2008 Rady Społecznej z dnia 29.09.2008r. §2 pkt 1 ppkt 1 oraz §2 pkt 2 ppkt 2 

dostosowuje brzmienie Statutu ZOZ Kłobuck do obowiązującej od 1 stycznia 2009r. nazwy 

miejscowości Ostrowy nad Okszą, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw 
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wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia, zmiany i 

zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.u. 

Nr 234, poz. 1586). 

Pozostałe zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku - wskazane w §1,  

§2 pkt 1 ppkt 2, §2 pkt 2 ppkt 3 i 4  oraz  §3  Aneksu Nr 5 - są konsekwencją podjęcia uchwał 

w sprawie przekształceń ZOZ Kłobuck – pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Społeczną 

Uchwałami Nr 1/2009, 2/2009 i 3/2009.  

Ustalenie:  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 
 
 
Projekty przedmiotowych uchwał Starosta przekaże Przewodniczącemu Rady Powiatu 
celem uwzględnienia ich w porządku obrad sesji Rady Powiatu w Kłobucku 
zaplanowanej na dzień 26 czerwca br. 
 

 

 

Ad. 4. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 363/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w 
sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./, uchwały Nr 167/XXIV/2009 

Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok z późniejszymi zmianami, przyznaje się dotacje w kwocie 5.000 zł 

na organizację IV Dożynek Powiatowo-Gminnych, organizowanych w dniu 23 sierpnia 2009 

roku w Wąsoszu Górnym – Gmina Popów. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 363/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla 

gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków 

Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, 

Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
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4.2. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 364/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w 
sprawie lokowania czasowo wolnych środków. 
Na podstawie § 9 pkt 5) uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 

lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok lokuje się 

czasowo wolne środki finansowe w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) w 

banku AIG Bank Polska S.A na podstawie umowy otwierania i prowadzenia rachunków  lokat 

terminowych oraz rachunku pomocniczego z dnia 21 maja  2009 roku na okres 1 miesiąca 

począwszy od dnia 22 czerwca 2009 roku. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 364/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie lokowania czasowo 

wolnych środków została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu 

Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 
4.3. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 365/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w 
sprawie lokowania czasowo wolnych środków. 
Na podstawie § 9 pkt 5) uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 

lutego 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok lokuje się 

czasowo wolne środki finansowe w kwocie 1.000.000zł (słownie: jeden milion złotych) w 

banku PKO Bank Polski S.A na podstawie umowy o otwieranie i prowadzenie rachunków 

negocjowanych lokat terminowych z dnia 17 kwietnia 2009 roku na okres 1 miesiąca 

począwszy od dnia 22 czerwca 2009 roku. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 365/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie lokowania czasowo 

wolnych środków została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu 

Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

4.4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 366/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w 
sprawie lokowania czasowo wolnych środków. 
Na podstawie § 9 pkt 5) uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 

lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok lokuje się 

czasowo wolne środki finansowe w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w 

banku AIG Bank Polska S.A na podstawie umowy otwierania i prowadzenia rachunków  lokat 

terminowych oraz rachunku pomocniczego z dnia 21 maja  2009 roku na okres 2 tygodni 

począwszy od dnia 17 czerwca 2009roku. 
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Ustalenie:   
Uchwała Nr 366/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie lokowania czasowo 

wolnych środków została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu 

Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 
4.5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 367/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 
Zmian dokonuje się celem dostosowania harmonogramu wydatków do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 367/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków 

Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 
4.6. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 368/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w 
sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2009 rok. 

Powyższych zmian dokonuje się w związku z: 

− porozumieniem zawartym między Powiatem Kłobuckim a Województwem Śląskim 
w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 

− planowanym zakupem samochodu do przewozu wychowanków Domu Dziecka w 

Kłobucku. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 368/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz 

w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok została 

podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

4.7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 369/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w 
sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego 
na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej. 

Powyższych zmian dokonuje się celem dofinansowania kosztów badań sprzętu do 

stosowania środków ochrony roślin, wykonywanych przez Warsztaty Szkolne funkcjonujące 

jako gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
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Ustalenie:   
Uchwała Nr 369/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie i 

układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z 

częściowym podziałem rezerwy ogólnej została podjęta jednogłośnie w obecności 5 

członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w 

Kłobucku. 

 

 
Ad. 5 Sprawy różne. 
Zarząd podjął decyzję o zadysponowaniu przez Panią Skarbnik 10% podwyżek dla 

pracowników samorządowych z Zespołów Szkół, Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, Domu Dziecka w Kłobucku począwszy od dnia 1 maja 2009 roku. 

 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Sosnowska - Wydz. Or 

 
 

Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – Członkowie 

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 100/09 z dnia 16.06.2009r. wniosek o jego 

sprostowanie lub uzupełnienie. 
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	PROTOKÓŁ NR 100/09 
	- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 14 371 201,20 zł 
	- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto  w wysokości 3 060 216,07 zł. 
	Pozostałe zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku - wskazane w §1,  §2 pkt 1 ppkt 2, §2 pkt 2 ppkt 3 i 4  oraz  §3  Aneksu Nr 5 - są konsekwencją podjęcia uchwał w sprawie przekształceń ZOZ Kłobuck – pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Społeczną Uchwałami Nr 1/2009, 2/2009 i 3/2009.  

